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Beleidsplan Vogelwerkgroep Losser 2021-2025 
 
 
1. Doel van dit plan  
Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur en dient als leidraad bij het nemen van beslissingen over zaken 
die niet statutair of reglementair zijn geregeld en moet richting verlenen voor het beleid voor de komende drie 
jaar. 
 
2. Inleiding  
Het doel van de vereniging is het in de ruimste zin stimuleren en (laten) uitvoeren van activiteiten ter 
bescherming van en ter kennisvergroting omtrent de in het wild voorkomende vogelsoorten. 
 
3. Doelstelling  
De VWG Losser zet zich actief in om de (broed)vogelsoorten in haar werkgebied te beschermen en de kennis 
hierover te vergroten en te verspreiden. Deze activiteiten beperken zich voornamelijk tot de gemeente Losser 
en richten zich op het vergroten van kennis over in het wild levende vogels. Aan acties voor algemene 
natuurbescherming zal alleen steun worden verleend als deze acties vallen binnen de doelstellingen van de 
vereniging.  
De VWG Losser probeert haar doelstellingen te realiseren door:  

 het initiëren en begeleiden van vogelbeschermings- c.q. natuurbeschermingsprojecten in de meest 
ruime zin ,  

 het verzorgen van lezingen, excursies, cursussen, dia-avonden en natuurwandelingen gericht op 
vogels,   

 tellingen van broed-, stand- en trekvogels, 

 het monitoren van libellen, dag- en nachtvlinders, 

 het ondersteunen van het ringen van vogels ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek,  

 het inrichten en houden van een archief betreffende de vogelstand in het werkgebied, 

 het publiceren van onderzoeksgegevens in vogeltijdschriften, 

 het beheren van een website, gericht op de activiteiten van de vereniging.  
 
4. Ambitie  
De VWG Losser wil middels communicatie, informatie en educatie de mensen in de gemeente Losser meer 
bewust maken van de bescherming en het nut van onze (broed)vogelsoorten. Een en ander in relatie met 
behoud van biodiversiteit en duurzaamheid.  
Het streven is behoud van ledental in de komende jaren. 
De VWG Losser wil haar naamsbekendheid en profilering lokaal verder blijven uitdragen via communicatie 
middelen als perspublicaties en het inzetten van social media. Deze kunnen bestaan uit informatie over 
publieksactiviteiten, deelname aan wetenschappelijk onderzoek of deelname aan landelijke televisie 
programma's (Vroege Vogels).  
 
Door het organiseren van excursies en lezingen willen we een zo groot mogelijke groep geïnteresseerden 
bereiken. We richten ons hierbij ook op niet-leden. Deze activiteiten zullen de aantrekkelijkheid van het 
lidmaatschap moeten gaan vergroten. Samenwerking met natuur- en milieuorganisaties betreft vooral 
onderzoek en inventarisatie en uitwisseling van gegevens. Dit betreft de organisaties:  Sovon, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Agrarisch Natuurbeheer.  
Het wordt een steeds groter probleem om voldoende menskracht met de benodigde kennis te vinden voor het 
uitvoeren van vogelinventarisaties. Een van de speerpunten voor de komende jaren is het instrueren/opleiden 
van vrijwilligers om vogelinventarisaties uit te voeren. 
 
5. Bestuur  
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de VWG Losser. Het bestuur komt hiervoor formeel 
minimaal 3 keer per jaar in vergadering bijeen.  
Het Bestuur zal activiteiten ontwikkelen en initiëren om het ledenbestand te handhaven en uit te breiden. 
Uitbreiding wordt gestimuleerd door regelmatig in de publiciteit te treden en tellingen te organiseren. 
De taken tussen de bestuursleden zijn verdeeld.  
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Zo opereert de voorzitter tevens op gebied van (re)presentatie en is hij voorzitter tijdens 
bestuursvergaderingen.  
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer, waaronder registratie van inkomsten en 
uitgaven en aanvragen voor subsidies en donaties.  
De secretaris beheert het secretariaat en de daarbij behorende administratieve taken en werkzaamheden.  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:  
Voorzitter: Niels Leerling 
Secretaris: Ben Hulsebos 
Penningmeester: Rudi Lanjouw 
Leden: Wynand Koekkoek en Angelique Lamme 
 
6. Financieel beleid  
Aan het financieel beleid ligt ten grondslag de wens de inhoudelijke doelstellingen zo goed mogelijk te dienen.  
 
De vereniging verwerft haar inkomsten uit de volgende bronnen:  

 door leden en donateurs betaalde contributies/donaties, 

 eventuele schenkingen en giften, 

 aanvraag subsidies voor uit te voeren projecten. 
 
Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door saldi op een bankrekening, aanhanger en telescoop met 
statief. Dit alles vermeerderd met vorderingen op debiteuren en verminderd met schulden aan crediteuren. De 
omvang van het vermogen wordt bepaald door de wens om op ieder moment te kunnen voldoen aan de 
noodzakelijke uitgaven ten behoeve van de reguliere verenigingsactiviteiten. Er is geen reden om de omvang 
van het vermogen in belangrijke mate te vergroten, dan wel te verkleinen. Er is derhalve geen plan voor 
besteding van het vermogen.  
 
7. Activiteiten  
De inzet van de VWG Losser zal zich in de periode 2021 – 2025 in het bijzonder richten op de volgende 
activiteiten:  

 ten minste 4 maal per jaar zal er een ledenbijeenkomst zijn. Het doel van deze bijeenkomst is en blijft 
het leggen van contacten tussen de leden onderling en het uitwisselen van ervaringen en kennis, 

 het deelnemen aan alle vormen van tellingen (BMP-A, PTT, trekvogels, watervogels, BMP-Z, 
slaapplaatstelling, ooievaarstelling, klapekstertelling), 

 het organiseren van tenminste één excursie per jaar. Deze excursies zullen niet noodzakelijk beperkt 
blijven tot het werkgebied van de vereniging, 

 ondersteunen van VRS Conings en andere ringactiviteiten, 

 het geven van lezingen en cursussen, 

 organiseren van de Euro Birdwatch op de Oelemars (trektelling op Europees niveau), 

 het onderhouden van de oeverzwaluwwand en het ooievaarsnest, 

 het onderhouden van de omgeving van de observatiehut, 

 het uitvoeren van diverse nestkastprojecten, 

 libellen- en vlindermonitoring,  

 Het publiceren van onderzoeksgegevens in vogeltijdschriften, 

 optreden als gids bij (vogel)excursies van derden, 

 samenwerking met SBB, NM, Waterschap Vechtstromen en de Gemeente Losser bij diverse projecten 
als Natura 2000, ontwikkeling van De Welp, ontwikkeling van de Zandbergen/Oelemars, 

 samenwerking met Gebiedscoalitie Noordoost-Twente voor agrarisch natuurbeheer, 

 het uitbrengen van een jaarverslag met daarin resultaten van onderzoek, 

 het geven van advies aan terreinbeherende instanties en het college van Burgemeester en 
Wethouders. 

 beheren van de website gericht op activiteiten van de vereniging, 
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Van deze activiteiten wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt. Dit jaarverslag wordt niet alleen aan de leden 
toegestuurd, maar ook aan de politieke partijen in Losser, aan de Gemeente Losser, diverse instanties, Sovon, 
media als TcTubantia en bevriende VWG’s. Het jaarverslag wordt jaarlijks opgenomen in de Koninklijke 
Bibliotheek. 
 
* BMP-A: Broedvogel Monitoring Pproject Algemene soorten 
   BMP-Z: Broedvogel Monitoring Project Zeldzame soorten 
   PTT: Punt Transect Telling 

 


